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Zpráva
Anna Maria Corazza Bildt A8-0201/2018
Volný pohyb neosobních údajů v Evropské unii

Návrh nařízení (COM(2017)0495 – C8-0312/2017 – 2017/0228(COD))

_____________________________________________________________

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Digitalizace hospodářství nabírá na 
rychlosti. Informační a komunikační 
technologie (IKT) již nejsou specifickým 
sektorem, nýbrž základem všech 
moderních inovativních ekonomických 
systémů a společností. Jádrem těchto 
systémů jsou elektronické údaje; analýzou 
těchto údajů či jejich spojením se službami 
a produkty lze vytvořit značnou hodnotu.

(1) Digitalizace hospodářství nabírá na 
rychlosti. Informační a komunikační 
technologie (IKT) již nejsou specifickým 
sektorem, nýbrž základem všech 
moderních inovativních ekonomických 
systémů a společností. Jádrem těchto 
systémů jsou elektronické údaje; analýzou 
těchto údajů či jejich spojením, za 
bezpečných podmínek, se službami a 
produkty lze vytvořit značnou hodnotu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Na služby uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů se vztahuje svoboda 
usazování a volný pohyb služeb podle 

(3) Na služby zpracování údajů, včetně 
přenesení údajů se vztahuje svoboda 
usazování a volný pohyb služeb podle 
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Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Poskytování takových služeb však ztěžují 
nebo někdy znemožňují některé 
vnitrostátní požadavky, aby údaje byly 
umístěny na určitém území.

Smlouvy o fungování Evropské unie. 
Poskytování takových služeb však ztěžují 
nebo někdy znemožňují některé 
vnitrostátní, regionální nebo místní 
požadavky, aby údaje byly umístěny 
na určitém území.

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Tyto překážky, které brání volnému 
pohybu služeb uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů a svobodě usazování 
poskytovatelů uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů, vyplývají z požadavků 
vnitrostátních právních předpisů členských 
států, aby údaje byly pro účely uchovávání 
nebo jiného zpracování umístěny v určité 
zeměpisné oblasti nebo na určitém území. 
Rovnocenný účinek mají i jiná pravidla 
nebo správní praxe ukládající zvláštní 
požadavky, které znesnadňují uchovávání 
nebo jiné zpracování údajů mimo určitou 
zeměpisnou oblast nebo území v rámci 
Unie, například požadavky na použití 
technických prostředků, které jsou 
certifikovány nebo schváleny v konkrétním 
členském státě. Možnosti výběru, které 
jsou účastníkům trhu a veřejnému sektoru 
k dispozici, pokud jde o místo uchovávání 
nebo jiného zpracování údajů, jsou dále 
omezeny právní nejistotou ohledně rozsahu 
legitimních a nelegitimních požadavků 
ohledně umístění údajů.

(4) Tyto překážky, které brání volnému 
pohybu služeb zpracování údajů a svobodě 
usazování poskytovatelů služeb zpracování 
údajů, vyplývají z požadavků 
vnitrostátních právních předpisů členských 
států, aby byly údaje pro účely zpracování 
umístěny v určité zeměpisné oblasti nebo 
na určitém území. Rovnocenný účinek mají 
i jiná pravidla nebo správní praxe 
ukládající zvláštní požadavky, které 
znesnadňují zpracování údajů mimo 
určitou zeměpisnou oblast nebo území v 
rámci Unie, například požadavky na 
použití technických prostředků, které jsou 
certifikovány nebo schváleny v konkrétním 
členském státě. Možnosti výběru, které 
jsou účastníkům trhu a veřejnému sektoru 
k dispozici, pokud jde o místo zpracování 
údajů, jsou dále omezeny právní nejistotou 
ohledně rozsahu legitimních a 
nelegitimních požadavků ohledně umístění 
údajů. Toto nařízení v žádném případě 
neomezuje svobodu podniků uzavírat 
smluvní dohody, které stanoví, kde mají 
být údaje umístěny. Toto nařízení má tuto 
volbu pouze podpořit tím, že zajišťuje, aby 
dohodnuté umístění mohlo být kdekoli v 
Unii.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Kombinace těchto překážek vede 
k nedostatečné konkurenci mezi 
poskytovateli cloudových služeb v Evropě, 
k různým typům proprietárního uzamčení 
(tzv. vendor lock-in) a k vážným 
problémům s mobilitou údajů. Politiky 
lokalizace údajů stejně tak omezují 
možnosti výzkumných a vývojářských 
společností k usnadnění spolupráce mezi 
firmami, univerzitami a jinými 
výzkumnými organizacemi s cílem 
podnítit jejich vlastní inovace.

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Volný pohyb údajů na území Unie 
bude hrát důležitou úlohu při docílení 
růstu a inovací založených na údajích. 
Veřejné orgány a subjekty členských států 
mají mít, stejně jako podniky 
a spotřebitelé, možnost svobodnější volby 
mezi poskytovateli služeb založených 
na údajích, konkurenčnějšími cenami a 
efektivnějšími službami poskytovanými 
občanům. Vzhledem k velkému množství 
údajů zpracovávaných veřejnými orgány a 
subjekty je mimořádně důležité, aby 
veřejné orgány a subjekty šly při zavádění 
služeb zpracování údajů příkladem a aby 
se v rámci využívání těchto služeb zdržely 
jakýchkoliv omezení ohledně umístění 
údajů. Toto nařízení by se proto mělo 
vztahovat i na veřejné orgány a subjekty, 
včetně zadávání veřejných zakázek, aniž je 
tím dotčena směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/24/EU1a. 
Nařízení však veřejným subjektům 
neukládá povinnost, aby zpracování údajů 
zadávali externím poskytovatelům služeb.
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_____________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o 
zadávání veřejných zakázek a o zrušení 
směrnice 2004/18/ES ((Text s významem 
pro EHP, Úř. věst. L 94, 28.3.2014, s. 65).

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Tímto nařízením by neměl být dotčen 
právní rámec o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů, zejména nařízení (EU) 2016/67930, 
směrnice (EU) 2016/68031 a směrnice 
2002/58/ES32.

(9) Tímto nařízením není dotčen právní 
rámec o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů, ani právní rámec týkající se 
respektování soukromého života a 
ochrany osobních údajů v elektronických 
komunikacích, zejména nařízení (EU) 
2016/67930, směrnice (EU) 2016/68031 
a směrnice 2002/58/ES32.

__________________ __________________
30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 
o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 
L 119, 4.5.2016, s. 89).

31 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/680 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
příslušnými orgány za účelem prevence, 
vyšetřování, odhalování či stíhání trestných 
činů nebo výkonu trestů, o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení rámcového 
rozhodnutí Rady 2008/977/SVV (Úř. věst. 
L 119, 4.5.2016, s. 89).

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 

32 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2002/58/ES ze dne 12. července 2002 
o zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
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komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37).

komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37).

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Podle nařízení (EU) 2016/679 
členské státy nesmějí omezit ani zakázat 
volný pohyb osobních údajů v Unii 
z důvodů souvisejících s ochranou 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů. Toto nařízení 
stanoví stejnou zásadu volného pohybu 
v Unii pro neosobní údaje, s výjimkou 
případů, kdy by omezení nebo zákaz 
ospravedlňovaly bezpečnostní důvody.

(10) Podle nařízení (EU) 2016/679 
členské státy nesmějí omezit ani zakázat 
volný pohyb osobních údajů v Unii 
z důvodů souvisejících s ochranou 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů. Toto nařízení 
stanoví stejnou zásadu volného pohybu 
v Unii pro neosobní údaje, s výjimkou 
případů, kdy by omezení nebo zákaz 
ospravedlňovaly důvody veřejné 
bezpečnosti. Nařízení (EU) 2016/679 a 
toto nařízení poskytují konzistentní 
soubor pravidel, která upravují volný 
pohyb různých typů údajů. Pokud datové 
soubory obsahují osobní i neosobní údaje, 
použije se na tu část souboru, která 
obsahuje osobní údaje, nařízení (EU) 
2016/679 a na tu část souboru, která 
obsahuje neosobní údaje, by se mělo 
použít toto nařízení. Pokud jsou neosobní 
a osobní údaje ve smíšeném datovém 
souboru neoddělitelně spojeny, mělo by se 
uplatnit toto nařízení, aniž je dotčeno 
nařízení (EU) 2016/679. Pokud nové 
technologie, jako je např. umělá 
inteligence, strojové učení či internet věcí, 
a analýza dat velkého objemu umožňují 
konvertovat neosobní údaje na údaje 
osobní, považují se takové údaje za údaje 
osobní a uplatní se na ně náležitým 
způsobem nařízení (EU) 2016/679. Toto 
nařízení nestanovuje povinnost uchovávat 
jednotlivé typy údajů odděleně, ani 
povinnost rozdělit smíšené soubory údajů.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Požadavky ohledně umístění údajů 
představují zjevnou překážku volnému 
poskytování služeb uchovávání nebo 
jiného zpracování údajů v rámci Unie 
a na vnitřním trhu. Jako takové by měly být 
zakázány, ledaže by byly odůvodněny 
veřejnou bezpečností, jak ji vymezuje 
právo Unie, zejména článek 52 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, a byly v 
souladu se zásadou proporcionality 
zakotvenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. Aby zásada volného 
pohybu neosobních údajů přes hranice byla 
účinná, zajistilo se rychlé odstranění 
stávajících požadavků ohledně umístění 
údajů a umožnilo se uchovávání nebo jiné 
zpracování údajů na více místech v EU z 
provozních důvodů, jakož i vzhledem k 
tomu, že toto nařízení stanoví opatření k 
zajištění dostupnosti údajů pro účely 
regulační kontroly, neměly by členské státy 
mít možnost uplatnit jiné důvody, než je 
veřejná bezpečnost.

(12) Požadavky ohledně umístění údajů 
představují zjevnou překážku volnému 
poskytování služeb zpracování údajů 
v rámci Unie a na vnitřním trhu. Jako 
takové by měly být zakázány, ledaže by 
byly odůvodněny naléhavými důvody 
veřejné bezpečnosti, jak je vymezuje právo 
Unie, zejména článek 52 Smlouvy 
o fungování Evropské unie, a byly v 
souladu se zásadou proporcionality 
zakotvenou v článku 5 Smlouvy 
o Evropské unii. Aby zásada volného 
pohybu neosobních údajů přes hranice byla 
účinná, aby se zajistilo rychlé odstranění 
stávajících požadavků ohledně umístění 
údajů a aby se umožnilo zpracování údajů 
na více místech v EU z provozních 
důvodů, jakož i vzhledem k tomu, že toto 
nařízení stanoví opatření k zajištění 
dostupnosti údajů pro účely regulační 
kontroly, neměly by členské státy mít 
možnost uplatnit jiné důvody, než je 
veřejná bezpečnost.

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Pojem „veřejná bezpečnost“ 
ve smyslu článku 52 SFEU, jak jej 
vykládá Soudní dvůr, zahrnuje jak vnitřní, 
tak vnější bezpečnost členského státu. 
Předpokládá existenci skutečné 
a dostatečně vážné hrozby pro některý 
základní zájem společnosti, jako je např. 
ohrožení chodu veřejných institucí 
a základních veřejných služeb a přežití 
obyvatelstva, a dále rizik vážného 
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narušení zahraničních vztahů, mírového 
soužití národů nebo vojenských zájmů. 
Pojem „naléhavé důvody veřejné 
bezpečnosti“ předpokládá mimořádně 
vážné ohrožení veřejné bezpečnosti. 
V souladu se zásadou proporcionality by 
požadavky ohledně umisťování údajů, 
které jsou ve výjimečných případech 
ospravedlněny naléhavými důvody veřejné 
bezpečnosti, měly odpovídat sledovaným 
cílům a neměly by překračovat rámec 
toho, co je k dosažení daného cíle 
nezbytné.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Aby se zajistilo účinné uplatňování 
zásady volného pohybu neosobních údajů 
přes hranice a předešlo se vzniku nových 
překážek bránících hladkému fungování 
vnitřního trhu, měly by členské státy 
Komisi oznámit každý návrh aktu, který 
obsahuje nový požadavek ohledně umístění 
údajů nebo mění stávající požadavek 
ohledně umístění údajů. Tato oznámení by 
měla být předkládána a posuzována 
v souladu s postupem stanoveným 
ve směrnici (EU) 2015/153533.

(13) Aby se zajistilo účinné uplatňování 
zásady volného pohybu neosobních údajů 
přes hranice a předešlo se vzniku nových 
překážek bránících hladkému fungování 
vnitřního trhu, měly by členské státy 
Komisi neprodleně sdělit každý návrh 
aktu, který obsahuje nový požadavek 
ohledně umístění údajů nebo mění stávající 
požadavek ohledně umístění údajů. Tyto 
návrhy aktů by měly být předkládány a 
posuzovány v souladu s postupem 
stanoveným ve směrnici (EU) 2015/153533.

__________________ __________________
33 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o 
postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti (Úř. věst. L 241, 
17.9.2015, s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o 
postupu při poskytování informací v oblasti 
technických předpisů a předpisů pro služby 
informační společnosti (Úř. věst. L 241, 
17.9.2015, s. 1).

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 14
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Kromě toho by za účelem odstranění 
možných stávajících překážek členské státy 
měly během dvanáctiměsíčního 
přechodného období provést přezkum 
stávajících vnitrostátních požadavků 
ohledně umístění údajů a veškeré 
požadavky ohledně umístění údajů, u 
kterých mají za to, že jsou v souladu s 
tímto nařízením, oznámit i s jejich 
odůvodněním Komisi. Tato oznámení by 
měla Komisi umožnit posoudit soulad 
veškerých zbývajících požadavků ohledně 
umístění údajů.

(14) Kromě toho by za účelem odstranění 
možných stávajících překážek členské státy 
měly během dvanáctiměsíčního 
přechodného období provést přezkum 
stávajících vnitrostátních požadavků 
ohledně umístění údajů a veškeré 
požadavky ohledně umístění údajů, u 
kterých mají za to, že jsou v souladu s 
tímto nařízením, sdělit i s jejich 
odůvodněním Komisi. Tato sdělení by 
měla Komisi umožnit posoudit soulad 
veškerých zbývajících požadavků ohledně 
umístění údajů a případně přijmout 
rozhodnutí, aby členské státy tyto 
požadavky upravily nebo zrušily.

Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Za účelem zajištění transparentnosti 
požadavků ohledně umístění údajů, které 
v členských státech platí pro fyzické 
a právnické osoby, např. poskytovatele a 
uživatele služeb uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů, by členské státy měly 
zveřejnit informace o takových opatřeních 
na jednotném internetovém informačním 
místě a pravidelně je aktualizovat. Aby 
byly právnické a fyzické osoby řádně 
informovány o požadavcích ohledně 
umístění údajů platných v Unii, měly by 
členské státy oznámit adresy těchto 
internetových míst Komisi. Komise by 
měla tyto informace zveřejnit na svých 
internetových stránkách.

(15) Za účelem zajištění transparentnosti 
požadavků ohledně umístění údajů, které 
v členských státech platí pro fyzické 
a právnické osoby, např. poskytovatele a 
uživatele služeb uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů, by členské státy měly 
zveřejnit podrobné informace o takových 
požadavcích na jednotném internetovém 
informačním místě nebo je poskytnout 
informační platformě Unie vytvořené 
dalším aktem Unie [např. nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. ... 
o jednotné digitální bráně]. Členské státy 
by měly tyto informace pravidelně 
aktualizovat. Aby byly právnické a fyzické 
osoby řádně informovány o požadavcích 
ohledně umístění údajů platných v Unii, 
měly by členské státy oznámit adresy 
těchto internetových míst Komisi. Komise 
by měla tyto informace zveřejnit na svých 
internetových stránkách společně 
s konsolidovaným seznamem požadavků 
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ohledně umístění údajů, které jsou platné 
v jednotlivých členských státech. Komise 
by informace o těchto požadavcích měla 
také zveřejnit ve svých oficiálních 
pracovních jazycích.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Požadavky ohledně umístění údajů 
často plynou z nedostatku důvěry 
v přeshraniční uchovávání nebo jiné 
zpracování údajů a vycházejí 
z předpokládané nedostupnosti údajů pro 
účely příslušných orgánů členských států, 
například pro inspekci a audit za účelem 
regulační kontroly či dohledu. Proto by toto 
nařízení mělo jasně stanovit, že jím nejsou 
dotčeny pravomoci příslušných orgánů 
požadovat a získat přístup k údajům 
v souladu s právem Unie nebo 
vnitrostátním právem a že přístup 
příslušných orgánů k údajům nelze 
odmítnout na základě toho, že údaje jsou 
uchovávány nebo jinak zpracovávány 
v jiném členském státě.

(16) Požadavky ohledně umístění údajů 
často plynou z nedostatku důvěry 
v přeshraniční zpracování údajů a 
vycházejí z předpokládané nedostupnosti 
údajů pro účely příslušných orgánů 
členských států, například pro inspekci a 
audit za účelem regulační kontroly či 
dohledu. Proto je třeba posílit bezpečnost 
systémů hostování dat ve všech členských 
státech a jasně stanovit, že tímto 
nařízením nejsou dotčeny pravomoci 
příslušných orgánů požadovat a získat 
přístup k údajům v souladu s právem Unie 
nebo vnitrostátním právem a že přístup 
příslušných orgánů k údajům nelze 
odmítnout na základě toho, že údaje jsou 
uchovávány nebo jinak zpracovávány 
v jiném členském státě.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Jestliže fyzická nebo právnická 
osoba, která je povinna poskytnout údaje, 
tyto povinnosti nesplní a příslušný úřad 
vyčerpal všechny použitelné prostředky, 
jak získat k údajům přístup, měl by tento 
příslušný orgán mít možnost požádat o 
pomoc příslušné orgány v jiných členských 
státech. V takových případech by příslušné 

(18) Jestliže fyzická nebo právnická 
osoba, která je povinna poskytnout údaje, 
tyto povinnosti nesplní, měl by mít 
příslušný orgán možnost požádat o pomoc 
příslušné orgány v jiných členských 
státech. V takových případech by příslušné 
orgány měly použít zvláštní nástroje pro 
spolupráci podle práva Unie nebo 
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orgány měly použít zvláštní nástroje pro 
spolupráci podle práva Unie nebo 
mezinárodních dohod v závislosti na 
předmětu dané věci, tedy v oblastech, jako 
je policejní spolupráce, trestní nebo civilní 
soudnictví či správní záležitosti, jde 
například o rámcové rozhodnutí 
2006/96034, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/41/EU35, Úmluvu 
Rady Evropy o kyberkriminalitě36, nařízení 
Rady (ES) č. 1206/200137, směrnici Rady 
2006/112/ES38 a nařízení Rady (EU) č. 
904/201039. Pokud takové zvláštní 
mechanismy spolupráce neexistují, měly 
by příslušné orgány vzájemně 
spolupracovat prostřednictvím určených 
jednotných kontaktních míst s cílem 
poskytnout přístup k požadovaným 
údajům, ledaže by to bylo v rozporu 
s veřejným pořádkem dožádaného 
členského státu.

mezinárodních dohod v závislosti na 
předmětu dané věci, tedy v oblastech, jako 
je policejní spolupráce, trestní nebo civilní 
soudnictví či správní záležitosti, jde 
například o rámcové rozhodnutí 
2006/96034, směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2014/41/EU35, Úmluvu 
Rady Evropy o kyberkriminalitě36, nařízení 
Rady (ES) č. 1206/200137, směrnici Rady 
2006/112/ES38 a nařízení Rady (EU) č. 
904/201039. Pokud takové zvláštní 
mechanismy spolupráce neexistují, měly 
by příslušné orgány vzájemně 
spolupracovat prostřednictvím určených 
jednotných kontaktních míst s cílem 
poskytnout přístup k požadovaným 
údajům.

__________________ __________________
34 Rámcové rozhodnutí Rady 
2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o 
zjednodušení výměny operativních a jiných 
informací mezi donucovacími orgány 
členských států Evropské unie (Úř. věst. L 
386, 29.12.2006, s. 89).

34 Rámcové rozhodnutí Rady 
2006/960/SVV ze dne 18. prosince 2006 o 
zjednodušení výměny operativních a jiných 
informací mezi donucovacími orgány 
členských států Evropské unie (Úř. věst. L 
386, 29.12.2006, s. 89).

35 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 
o evropském vyšetřovacím příkazu 
v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 
1.5.2014, s. 1).

35 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 
o evropském vyšetřovacím příkazu 
v trestních věcech (Úř. věst. L 130, 
1.5.2014, s. 1).

36 Úmluva Rady Evropy 
o kyberkriminalitě, CETS č. 185.

36 Úmluva Rady Evropy 
o kyberkriminalitě, CETS č. 185.

37 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 
28. května 2001 o spolupráci soudů 
členských států při dokazování v 
občanských nebo obchodních věcech (Úř. 
věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).

37 Nařízení Rady (ES) č. 1206/2001 ze dne 
28. května 2001 o spolupráci soudů 
členských států při dokazování v 
občanských nebo obchodních věcech (Úř. 
věst. L 174, 27.6.2001, s. 1).

38 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 
listopadu 2006 o společném systému daně 
z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

38 Směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. 
listopadu 2006 o společném systému daně 
z přidané hodnoty (Úř. věst. L 347, 
11.12.2006, s. 1).

39 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 
7. října 2010 o správní spolupráci a boji 

39 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 
7. října 2010 o správní spolupráci a boji 
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proti podvodům v oblasti daně z přidané 
hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

proti podvodům v oblasti daně z přidané 
hodnoty (Úř. věst. L 268, 12.10.2010, s. 1).

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Aby mohli profesionální uživatelé 
plně využít výhod konkurenčního 
prostředí, měli by mít možnost činit 
informované volby a snadno porovnávat 
jednotlivé složky různých služeb 
uchovávání nebo jiného zpracování údajů 
nabízených na vnitřním trhu, včetně 
smluvních podmínek upravujících 
přenášení údajů při ukončení smlouvy. 
V zájmu sladění s inovačním potenciálu 
trhu a zohlednění zkušeností a odborných 
znalostí poskytovatelů a profesionálních 
uživatelů služeb uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů by podrobné informační a 
provozní požadavky ohledně přenesení 
údajů měly být definovány ze strany 
účastníků trhu prostřednictvím 
samoregulace, kterou podpoří a usnadní 
Komise, a to ve formě kodexů chování 
Unie, jež mohou zahrnovat vzorové 
smluvní podmínky. Pokud by však tyto 
kodexy chování nebyly zavedeny a účinně 
prováděny v přiměřené lhůtě, Komise by 
měla situaci přezkoumat.

(21) Aby mohli profesionální uživatelé 
plně využít výhod konkurenčního 
prostředí, měli by mít možnost činit 
informované volby a snadno porovnávat 
jednotlivé složky různých služeb 
zpracování údajů nabízených na vnitřním 
trhu, včetně smluvních podmínek 
upravujících přenášení údajů při ukončení 
smlouvy. V zájmu sladění s inovačním 
potenciálem trhu a zohlednění zkušeností 
a odborných znalostí poskytovatelů 
a profesionálních uživatelů služeb 
uchovávání nebo jiného zpracování údajů 
by podrobné informační a provozní 
požadavky ohledně přenesení údajů měly 
být definovány ze strany účastníků trhu 
prostřednictvím samoregulace, kterou 
podpoří, usnadní a monitoruje Komise, a 
to ve formě kodexů chování Unie, jež 
mohou zahrnovat vzorové smluvní 
podmínky. Tyto kodexy chování by být 
komplexní, měly by jasně stanovit, že 
proprietární uzamčení není přijatelnou 
obchodní praxí, měly by prosazovat 
technologie, které zvyšují důvěru, a měly 
by být pravidelně aktualizovány, aby 
držely krok s vývojem technologií. Komise 
by měla zajistit, aby v průběhu tohoto 
procesu byly konzultovány všechny 
příslušné zúčastněné strany, včetně 
malých a středních podniků a začínajících 
podniků. Komise by měla hodnotit vývoj 
a účinnost provádění těchto kodexů 
chování.

Pozměňovací návrh 16
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Návrh nařízení
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Komise by měla ustanovení tohoto 
nařízení pravidelně přezkoumávat, 
zejména s ohledem na určení, zda jsou 
nutné změny zohledňující vývoj techniky 
nebo vývoj na trhu.

(28) Komise by měla předložit zprávu o 
uplatňování tohoto nařízení, zejména 
s ohledem na určení, zda jsou nutné změny 
zohledňující vývoj techniky nebo vývoj na 
trhu, jako je umělá inteligence, strojové 
učení, internet věcí a analýza dat velkého 
objemu. Tato zpráva by měla zejména 
zhodnotit zkušenosti získané 
s uplatňováním tohoto nařízení na 
smíšené soubory údajů, aby zajistila 
rozvoj inovací, a posoudit uplatňování 
výjimky z důvodu veřejné bezpečnosti. 
Předtím, než začnou platit ostatní 
ustanovení tohoto nařízení, by Komise 
také měla zveřejnit pokyny ohledně toho, 
jak se toto nařízení vztahuje na smíšené 
soubory údajů, aby podniky, včetně 
malých a středních podniků, lépe chápaly 
vzájemnou doplňkovost tohoto nařízení a 
nařízení (EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Toto nařízení se použije na 
uchovávání nebo jiné zpracování 
elektronických údajů jiných než osobních 
údajů v Unii, které je

1. Toto nařízení se použije na 
zpracování elektronických údajů jiných než 
osobních údajů v Unii, které je

Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě smíšených souborů údajů se 
toto nařízení vztahuje na část souboru s 
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neosobními údaji. Pokud jsou osobní a 
neosobní údaje ve smíšeném souboru 
údajů neoddělitelně propojeny, použije se 
toto nařízení, aniž je dotčeno nařízení 
(EU) 2016/679.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. „smíšeným souborem údajů“ soubor 
údajů, který obsahuje jak osobní, tak 
neosobní údaje;

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „uchováváním údajů“ jakékoli 
uchovávání údajů v elektronické podobě;

vypouští se

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „zpracováním“ jakákoliv operace 
nebo soubor operací s údaji nebo soubory 
údajů v elektronické podobě, prováděné 
pomocí či bez pomoci automatizovaných 
postupů, jako je shromáždění, 
zaznamenání, uspořádání, strukturování, 
uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, 
vyhledání, nahlédnutí, použití, 
zpřístupnění přenosem, šíření nebo 
jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či 
zkombinování, omezení, výmaz nebo 
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zničení;

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „poskytovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která poskytuje služby 
uchovávání nebo jiného zpracování údajů;

4. „poskytovatelem“ fyzická nebo 
právnická osoba, která poskytuje služby 
zpracování údajů;

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „požadavkem ohledně umístění 
údajů“ jakákoli povinnost, zákaz, 
podmínka, omezení nebo jiný požadavek 
stanovený právními a správními předpisy 
členských států, který vyžaduje, aby se 
místo uchovávání nebo jiného zpracování 
údajů nacházelo na území určitého 
členského státu, nebo znesnadňuje 
uchovávání nebo jiné zpracování údajů v 
kterémkoli jiném členském státě;

5. „požadavkem ohledně umístění 
údajů“ jakákoli povinnost, zákaz, 
podmínka, omezení nebo jiný požadavek 
stanovené právními a správními předpisy 
nebo vyplývající ze správních postupů 
členských států a jejich orgánů, mimo jiné 
v oblasti zadávání veřejných zakázek, 
které vyžadují, aby se místo uchovávání 
nebo jiného zpracování údajů nacházelo na 
území určitého členského státu, nebo 
znesnadňuje zpracování údajů v kterémkoli 
jiném členském státě;

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „příslušným orgánem“ orgán 
členského státu, který má podle 
vnitrostátního práva nebo práva Unie 
pravomoc získat přístup k údajům 
uchovávaným nebo zpracovávaným 
fyzickou nebo právnickou osobou pro 

6. „příslušným orgánem“ orgán 
členského státu, který má podle 
vnitrostátního práva nebo práva Unie 
pravomoc získat přístup k údajům 
zpracovávaným fyzickou nebo právnickou 
osobou pro účely výkonu svých úředních 
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účely výkonu svých úředních povinností; povinností;

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, která využívá nebo požaduje službu 
uchovávání nebo jiného zpracování údajů;

7. „uživatelem“ fyzická nebo právnická 
osoba, včetně subjektů veřejného sektoru, 
která využívá nebo požaduje službu 
zpracování údajů;

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 1 – bod 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „profesionálním uživatelem“ fyzická 
nebo právnická osoba, včetně subjektu 
veřejného sektoru, která využívá nebo 
požaduje službu uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů pro účely související s 
její obchodní činností, podnikáním, 
řemeslem, profesí či úlohou.

8. „profesionálním uživatelem“ fyzická 
nebo právnická osoba, včetně subjektu 
veřejného sektoru, která využívá nebo 
požaduje službu zpracování údajů pro 
účely související s její obchodní činností, 
podnikáním, řemeslem, profesí či úlohou.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Místo uchovávání nebo jiného 
zpracování údajů v rámci Unie nesmí být 
omezeno na území určitého členského 
státu a uchovávání nebo jiné zpracování 
v jakémkoli jiném členském státě nesmí 
být zakázáno ani omezeno, není-li to 
odůvodněno veřejnou bezpečností.

1. Požadavky ohledně umístění údajů 
jsou zakázány kromě případů, kdy to je 
výjimečně opodstatněné naléhavými 
důvody veřejné bezpečnosti, přičemž je 
nutné dodržovat zásadu proporcionality.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí Komisi každý 
návrh aktu, kterým se zavádí nový 
požadavek ohledně umístění údajů nebo 
mění stávající požadavek ohledně umístění 
údajů, v souladu s postupy stanovenými 
vnitrostátními právními předpisy, kterými 
se provádí směrnice (EU) 2015/1535.

2. Členské státy okamžitě sdělí Komisi 
každý návrh aktu, kterým se zavádí nový 
požadavek ohledně umístění údajů nebo 
mění stávající požadavek ohledně umístění 
údajů, v souladu s postupy stanovenými 
v článcích 5, 6 a 7 směrnice (EU) 
2015/1535.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Do dvanácti měsíců ode dne 
použitelnosti tohoto nařízení členské státy 
zajistí zrušení všech požadavků ohledně 
umístění údajů, které nejsou v souladu s 
odstavcem 1. Pokud se členský stát 
domnívá, že požadavek ohledně umístění 
údajů je v souladu s odstavcem 1, a může 
proto zůstat v platnosti, oznámí toto 
opatření Komisi spolu s důvody pro jeho 
zachování v platnosti.

3. Do ... [12 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost] členské státy zajistí 
zrušení všech požadavků ohledně umístění 
údajů, které nejsou v souladu s odstavcem 
1. Do ... [12 měsíců od vstupu tohoto 
nařízení v platnost], pokud se členský stát 
domnívá, že požadavek ohledně umístění 
údajů je v souladu s odstavcem 1, a může 
proto zůstat v platnosti, sdělí toto opatření 
Komisi spolu s důvody pro jeho zachování 
v platnosti.

Pozměňovací návrh 30

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 258 SFEU, Komise 
do tří měsíců od obdržení uvedeného 
sdělení přezkoumá, zda je takové opatření 
v souladu s odstavcem 1, a případně 
přijme rozhodnutí, v němž dotčený 
členský stát vyzve, aby toto opatření 
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změnil nebo zrušil.

Pozměňovací návrh 31

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zveřejní podrobnosti 
o veškerých požadavcích ohledně umístění 
údajů použitelných na svém území online 
prostřednictvím jednotného informačního 
místa, které průběžně aktualizují.

4. Členské státy zveřejní podrobnosti 
o veškerých požadavcích ohledně umístění 
údajů použitelných na svém území online 
prostřednictvím jednotného informačního 
místa, které průběžně aktualizují, nebo 
prostřednictvím informačního místa na 
úrovni Unie zřízeného jiným aktem Unie, 
pokud je takové místo k dispozici.

Pozměňovací návrh 32

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy informují Komisi 
o adrese svého jednotného informačního 
místa uvedeného v odstavci 4. Komise 
zveřejní odkazy na tato místa na svých 
internetových stránkách.

5. Členské státy informují Komisi 
o adrese svého jednotného informačního 
místa uvedeného v odstavci 4. Komise 
zveřejní odkazy na tato místa na svých 
internetových stránkách, spolu s 
pravidelně aktualizovaným a 
konsolidovaným seznamem všech 
požadavků ohledně umístění údajů podle 
odstavce 4, včetně informací o těchto 
požadavcích ve všech úředních 
pracovních jazycích.

Pozměňovací návrh 33

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud příslušný orgán vyčerpal 
všechny použitelné prostředky, jak získat 

2. Pokud příslušný orgán nezíská 
přístup k údajům poté, co kontaktoval 
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přístup k údajům, může požádat o pomoc 
příslušný orgán v jiném členském státě 
v souladu s postupem stanoveným 
v článku 7 a dožádaný příslušný orgán 
pomoc poskytne v souladu s postupem 
stanoveným v článku 7, ledaže by to bylo 
v rozporu s veřejným pořádkem 
dožádaného členského státu.

uživatele služeb zpracování údajů, a 
pokud podle práva Unie nebo 
mezinárodních dohod neexistuje zvláštní 
mechanismus spolupráce za účelem 
výměny údajů mezi příslušnými orgány 
různých členských států, může příslušný 
orgán požádat o pomoc příslušný orgán 
jiného členského státu v souladu 
s postupem stanoveným v článku 7. 
Dožádaný příslušný orgán poskytne 
pomoc v souladu s tímto postupem. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud žádost o poskytnutí pomoci 
obnáší získání přístupu dožádaného orgánu 
do jakýchkoli prostor fyzické nebo 
právnické osoby, včetně přístupu k 
jakýmkoli zařízením a prostředkům pro 
uchovávání nebo jiné zpracování údajů, 
musí být takový přístup v souladu 
s procesním právem Unie nebo členského 
státu.

3. Pokud žádost o poskytnutí pomoci 
obnáší získání přístupu dožádaného orgánu 
do jakýchkoli prostor fyzické nebo 
právnické osoby, včetně přístupu k 
jakýmkoli zařízením a prostředkům pro 
zpracování údajů, musí být takový přístup 
v souladu s právem Unie nebo procesním 
právem členského státu, na jehož území se 
dotčené prostory nebo zařízení nacházejí.

Pozměňovací návrh 35

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Odstavec 2 se použije, pouze pokud 
neexistuje žádný zvláštní mechanismus 
spolupráce podle práva Unie nebo 
mezinárodních dohod za účelem výměny 
údajů mezi příslušnými orgány různých 
členských států.

vypouští se
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Pozměňovací návrh 36

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise podporuje a usnadňuje 
tvorbu samoregulačních kodexů chování 
na úrovni Unie s cílem vymezit pokyny 
ohledně osvědčených postupů pro 
usnadňování změny poskytovatele a s 
cílem zajistit, že poskytovatelé 
profesionálním uživatelům před 
uzavřením smlouvy o uchovávání a 
zpracování údajů poskytnou dostatečně 
podrobné, jasné a transparentní 
informace, pokud jde o tyto otázky:

1. Komise v zájmu budování 
konkurenceschopné ekonomiky založené 
na datech podporuje a usnadňuje tvorbu 
samoregulačních kodexů chování na úrovni 
Unie, které jsou založeny na zásadě 
transparentnosti a stanoví pokyny mj. pro 
tyto otázky:

Pozměňovací návrh 37

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) osvědčené postupy pro usnadnění 
změny poskytovatele nebo přenesení 
údajů ve strukturovaném, běžně 
používaném, interoperabilním a strojově 
čitelném formátu, včetně otevřených 
standardních formátů, pokud je to 
nezbytné nebo to požaduje poskytovatel 
služeb, který údaje dostává;

Pozměňovací návrh 38

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) postupy, technické požadavky, 
časové rámce a poplatky, které se uplatní 
v případě, že profesionální uživatel chce 
změnit poskytovatele nebo přenést údaje 
zpět do svých vlastních IT systémů, včetně 
případných postupů zálohování údajů a 

a) minimální požadavky na informace, 
které zajistí, aby profesionálním 
uživatelům byly před uzavřením smlouvy o 
uchovávání a zpracování údajů 
poskytnuty dostatečně podrobné, jasné 
atransparentní informace o postupech, 
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místa uložení záloh, dostupných formátů 
a nosičů údajů, požadované IT 
konfigurace a minimální přenosové 
rychlosti sítě, dále pak doba potřebná k 
zahájení procesu přenesení a doba, po 
kterou údaje zůstanou k dispozici pro 
přenesení, jakož i záruky, pokud jde o 
přístup k údajům v případě úpadku 
poskytovatele, a

technických požadavcích, časových 
rámcích a poplatcích, které se uplatní v 
případě, že profesionální uživatel chce 
změnit poskytovatele nebo přenést údaje 
zpět do svých vlastních IT systémů, jakož i 
záruky, pokud jde o přístup k údajům v 
případě úpadku poskytovatele.

Pozměňovací návrh 39

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) provozní požadavky na změnu 
poskytovatele nebo přenesení údajů 
ve strukturovaném, běžně používaném 
a strojově čitelném formátu, které 
uživateli dávají dostatečný čas na změnu 
poskytovatele nebo přenesení údajů.

vypouští se

Pozměňovací návrh 40

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise zajistí, aby byly kodexy 
chování uvedené v odstavci 1 
připravovány v úzké spolupráci se všemi 
příslušnými zúčastněnými stranami, 
včetně sdružení malých a středních 
podniků a startupů, uživatelů a 
poskytovatelů cloudových služeb.

Pozměňovací návrh 41

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podněcuje poskytovatele k 
tomu, aby kodexy chování uvedené 
v odstavci 1 účinně provedli do jednoho 
roku od data použitelnosti tohoto nařízení.

2. Komise podněcuje poskytovatele k 
tomu, aby přípravu kodexů chování 
uvedených v odstavci 1 dokončili do ...  
[12 měsíců po datu zveřejnění tohoto 
nařízení] a účinně je provedli do ... [24 
měsíců po datu zveřejnění tohoto 
nařízení].

Pozměňovací návrh 42

Návrh nařízení
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise přezkoumá tvorbu a účinné 
provádění těchto kodexů chování a účinné 
poskytování informací ze strany 
poskytovatelů nejpozději do dvou let od 
data použitelnosti tohoto nařízení.

vypouští se

Pozměňovací návrh 43

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Jednotná kontaktní místa poskytují 
uživatelům souhrnné informace o tomto 
nařízení, zejména o přípravě kodexů 
chování uvedených v článku 6.

Odůvodnění

Know-how jednotných kontaktních míst lze použít nejen k propojení členských států a Komise, 
ale také k propojení mezi institucemi a uživateli.

Pozměňovací návrh 44

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Nejpozději [5 let po datu uvedeném 
v čl. 10 odst. 2] Komise provede přezkum 
tohoto nařízení a předloží zprávu 
o hlavních zjištěních Evropskému 
parlamentu, Radě a Evropskému 
hospodářskému a sociálnímu výboru.

1. Nejpozději [3 roky a 6 měsíců po 
datu zveřejnění tohoto nařízení] Komise 
předloží Evropskému parlamentu, Radě a 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru zprávu hodnotící uplatňování 
tohoto nařízení, zejména pokud jde o:
a) uplatňování tohoto nařízení 
na smíšené soubory údajů, především 
s ohledem na vývoj na trhu a na 
technologický vývoj, který může rozšířit 
možnosti deanonymizace údajů; 
b) provádění čl. 4 odst. 1 členskými 
státy, především výjimky týkající se 
veřejné bezpečnosti a
c) přípravu a účinné provádění kodexů 
chování uvedených v článku 6 a účinné 
poskytování informací ze strany 
poskytovatelů.

Pozměňovací návrh 45

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do ... [6 měsíců po datu zveřejnění 
tohoto nařízení] zveřejní Komise pokyny 
k vzájemné doplňkovosti tohoto nařízení a 
nařízení (EU) 2016/679, pokud jde o 
smíšené soubory údajů.

Pozměňovací návrh 46

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Toto nařízení se použije po šesti 
měsících od vyhlášení.

2. Toto nařízení se použije po šesti 
měsících od vyhlášení.

Avšak čl. 9 odst. 2a se použije od ... [1 den 
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po vstupu tohoto nařízení v platnost].


